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 قصة إسالم ألف أملاني

 بعد مساع حماضرة
 الشيخ يوسف استس

 كذب ال تنخدعوا له
 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

اَعات   َسنَ َوات   النَّاسِ  َعَلى َسَيْأِت  ))  ،َخدَّ

 الصَّاِدُق، ِفيَها َوُيَكذَّبُ  اِذُب،الكَ  ِفيَها ُيَصدَّقُ 

ُُ...   الَ  ِفيَها َوُُيَوَّنُ  اِئُن،الَ  ِفيَها َويُ ْؤََتَنُ   يِِم
  1887  وحسنه اللباين يف الصحيحة )4036أخرجه ابن يِماجه )

 

 يِموسى الطويل اليِمريكي إعداد

 كشف الدجل يف يِمدينة دوسلدورف
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 هللا الرمحن الرحيم بسم

احلمد هلل، والصالة والسالم على الصادق األمني نبينا حممد، وعلى آله وصحبه 
 أمجعني، أما بعد: 

 :خالل السنوات اخلمسة األخرية نودي يف الناسإنه قد ف

يِمؤثر  ، وهو اآلن داعية كبري يِمقبول القولهناك قسيس سابق أيِمريكي قد أسلم
ا،   املسلمُ إىل اإلسالم، فحضر حىت إنه ألقى حماضرة يف أملانيا، ودعا غريجدًّ
أسلم مجيع يِمن يف فيِمن غري املسلمُ،  ويِمائتان يِمن الملان أكثر يِمن ألف عنده

 ة!  م هللا أكر، يِما هذا إال يِمجز   رجال، فا هل أكرالقاعة إال مخسُ

 العامل باخلرب العظيم، وبكوا وشكروا هللا على نعمه...مجيع أحناء وفرح املسلمون يف 

 بالصوت والصورة على موقع يوتيوب: واستفاض، هذا اخلرب بني الناسوقد انتشر 

 
 ( أسلم على يد الشيخ يوسف استس0221مقطع بعنوان: جميع من القاعة )

 [اضغط هنا لمشاهدته – مرة 211,111]شوهد أكثر من 

http://www.youtube.com/watch?v=Fh609utcZgk
http://www.youtube.com/watch?v=Fh609utcZgk
http://www.youtube.com/watch?v=Fh609utcZgk
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 زيادة من كالمواحًدا واحًدا، مث  من أملانيا األشخاص ضصورة إسالم بع املقطعيف و 
يُقيم مجيع احلاضرين، ويُنطقهم الشهادتني باللغة  الشيخ يوسف استس، وإذا به

اإلجنليزية مرتمجة إىل األملانية، مث بالعربية مرتمجة إىل األملانية، ويرفع األذان، ورأيت 
 الناس يدخلون يف دين هللا أفواًجا!

، وعلق الناس بالبكاء على يوتيوب واملواقع األخرى مرات بعد مرات قطعامل رفعوقد 
 والتكبري والتعجب واالستغراب والتمين أن يكون مثل يوسف استس!

 عليها ليتصدق جهة يلتمس كان من: هلم وقيل هبذا األموال أصحاب إىل وجيء
 رجل ألف سلمفيُ  واحدة حماضرة يلقي رجل دعوة من أجنح فما هللا، إىل الدعوة يف

 !! املسلمني غري من

من الناس عن كالم أهل العلم يف عقيدة يوسف  اكثريً   ا يُغينئً وصار هذا األمر شي
بعد  على يده هذا العدد احلافل ، فالرجل أسلماستس وبيان أخطائه الشديدة

 هكذا موقف بعض الناس...كيف يُقبل أي كالم فيه؟ فهللا أكرب!  ،حماضرة واحدة

 إال...

 ، ال حقيقة له.أنه كذب وخدعة ودجلإال 
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كشف حقيقة هذا الدجل  

يف مدينة  8002الواقع الذي يؤرَّخ باليوم السابع والعشرين من شهر يوليو عام 
الشيخ أسلموا بعد حماضرة  أن عدًدا من األملان حصلدوسلدورف يف بلد أملانيا، 

، ال ألف، وال مائة، ستة أشخاص، على وعددهم ستة أشخاصيوسف استس، 
 ما يف أول املسجل صوتًا وصورًة.

مث يف وسط املسجل يتكلم يوسف استس، ومن ال يعرف اإلجنليزية وال األملانية 
 اهني.رب يزعم أنه حيث الناس على الدخول يف اإلسالم بزيادة من احلجج وال

وعلى إحصاء الشيخ  جل مجهور احلاضرين من املسلمني!كان ولكن يف احلقيقة  
يوسف نفسه يف أول حماضرته كان عدد غري املسلمني من بينهم تسعة أشخاص 

 ]اضغط هنا ملشاهدة إحصائه يف أول احملاضرة[فقط. 

أمرًا عجيًبا، وهو أنه جيب على املسلمني الذين ُولدوا يف  هلم يوسف استسيشرح ف
، أنه جيب عليهم انضمام أصواهتم يف كانوا مطبقني لدين اإلسالماإلسالم، ولو  
ويف احلقيقة هذا أمر مبتدع ال أصل له ، ولو مرة يف حياهتم! أمام املأل شهادة مجاعية

 يف اإلسالم.

يوسف استس عند هذا احلد، بل أضاف إىل ذلك أن هذه الشيخ ومل يقف 
كالصالة والزكاة والصيام   املشاركة هي معىن كون الشهادتني ركًنا من أركان اإلسالم،

http://www.youtube.com/watch?v=a71rdRNsHxo&t=1m15s
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ة يف نه جيب على كل مسلم أن يُعلن بشهادته أمام املأل ولو مر واحلج! فقال هلم بأ
يشارك معنا يف مث قال هلم أخريًا: من ال يريد أن يكون مسلًما فليجلس وال  حياته!

 الشهادة اجلماعية! وإليك نص كالمه مفرغ من املسجل:

هل عرفتم أنه جيب على كل من يريد أن 
يكون مسلًما أن ينطق بالشهادة؟ حىت ولو  
كنت من أسرة مسلمة، وولدت باسم مسلم، 

على غريك، وهو مثل  جيب عليك كما جيب
الصالة والصيام، والزكاة، واحلج. فعلى كل 
واحد منكم، وإن قلت أقول الشهادة يف 
صاليت دائًما، لكنك إذا مل تنطق بالشهادة 

 أمام املأل، ملاذا ال تشارك معنا اآلن؟
هذا الرجل هاهنا يريد ذلك بعينه، يريد أن 
يشهر إسالمه أمام الناس. وال يكفي املكان 

لنجتمع مجيًعا عندي، فما عليك إال أن هنا 
تقوم يف مكانك، وننطق معنا بالشهادة 
مجيًعا. لكن إذا كان هناك شخص غري 
مسلم، وأنت ال تريد أن تكون مسلًما 

 فاجلس وخليك جالًسا...

Did you know that every person 
who wants to be Muslim needs 
to make shahadah? Even if you 
were born in a Muslim house, 
with a Muslim name, it still 
applies to you like it applies to 
anybody else, just like salat 
[prayer], fasting, zakat, and Hajj. 
So, each and every one of you - 
even though you said: Well I say 
the shahadah in my salat 
[prayer] all the time - but if you 
never made a public shahadah, 
why not do it right now? 
 
This gentleman right here wants 
to do that exactly. He wants to 
declare his Islam in front of the 
people. Now we don't have 
enough room on the stage for 
everybody, so you can just 
stand up where you are, and 
we'll all do the shahadah. But if 
somebody's not Muslim and you 
don't want to be Muslim, sit 
down, stay down... 

 

  فهذه هي الدعة الوىل... إنا  هل وإنا إليه راججون! 
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 اخلداع املركبهذا مراحل كشف 

أوجب على  _ هداه هللا _ يوسف استسالشيخ أن  يرى كل منصف افكم
املسلمني يف أملانيا القيام واملشاركة يف الشهادة اجلماعية ]البدعية[، احلاضرين من 

 فقاموا ونطقوا معه بالشهادة، كما يظهر يف آخر التسجيل.

 "نطق بالشهادة أكثر يِمن ألف أملاين..."مث اخلدعة الثانية هي وضع العنوان: 

 لف أملاين إساليِمهم...""أشهر أمث تطور العنوان إىل: 

 "أسلم ألف أملاين..."مث تدرج األمر إىل الكذب الصريح: 

 "دخل يف اإلسالم أكثر يِمن ألف أملاين على يد الشيخ يوسف استس"وكذلك: 

عند هذا احلد، بل زاد كذبًا على كذب، نسال هللا يوسف  الشيخلكن مل يقف 
 العافية.

على  يوسف استس هذا املقطعالشيخ وضع ب في املرحلة الثالثة من الدجل املركَّ ف
بأنه أسلم على يده ألف  خمتلفة عناوينله عدد من مواقعه اخلاصة به، ووضع 

الناس بأهنم   الكاذبة، وهو أعلم وأكثر، ودخل يف اإلسالم ألف، بأصرح العبارات
 ومل يدخلوا يف اإلسالم ذلك اليوم!كانوا مسلمني 

 ...يُثبت يِما يقول بدليلأن الكاتب  املنصف يقول: على ولجل القارئ
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 وثائق الدجل على مواقع يوسف استس اخلاصة

وهم ، بعد حماضرته األملانية استس أقام مجيع احلاضرينيوسف الشيخ كما تقدم أن 
ب منهم أن يشاركوا معه يف شهادة مجاعية ]بدعية[، نفر يسري، وطل مسلمون إال

ا بأنه أسلم بالشهادة، وانتشر اخلرب كذبً  وإن كانوا مسلمني من قبل، فقاموا ونطقوا
 أكثر من ألف أملاين، وممن قام بنشر الكذب الشيخ يوسف استس نفسه، كما يف

 مواقعه اخلاصة: الصورة التالية املأخوذة من أحد
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 :موقع آخر من مواقع يوسف استس اخلاصةالتالبية من  ةوالصور 
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 :ومن موقع آخر له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! ويِمع هذا فالغش والدجل مل روهذه الصور إمنا هي أيِمثلة، وهناك أكثر وأكث
 يقف عند هذا احلد...
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 على قناة اجملد لفقةنشر القصة امل

ناة اجملد على قر الشيخ يوسف استس _ هداه هللا _ ظهقد  8008ويف عام 
ًقا، يستهدف العرب دائًما مزي ًَّفا ملفَّ  اهكما يقص    اهقصَّ وسئل عن قصة أملانيا، ف

عوامهم وجتارهم من الرغبة الصادقة إىل دعم من يقوم بالدعوة إىل عرف بدجله مبا يُ 
 على وجه ناجح، خاصة يف الغرب: هللا

 

 

 

 
 

 

 
 لفقةقصته الم حكيياة المجد: برنامج يوم جديد الشيخ يوسف استس يظهر على قن

 ]آخر[  ]آخر[ ]رابط بديل[ ]اضغط هنا لمشاهدة المقطع على يوتيوب[

إليه هذا وإليك تفريغ احلوار، يِما يتجلق بقصة أملانيا يِمنه، وانظر إىل يِما وصل 
 بيث يف بالد املسلمُ، نسأل هللا الجافية...الغش احملرم والدجل ال

http://www.youtube.com/watch?v=zPhP-vqSysA
http://www.youtube.com/watch?v=zPhP-vqSysA
http://www.youtube.com/watch?v=jUGBC0rRiZ4&t=27m
http://www.youtube.com/watch?v=4fTtnt5G2go&t=27m
http://www.youtube.com/watch?v=glqOHoCOf2A&t=12m
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كان له زيارة وفتح   يقولون الشيخأنا أودي أسأل عن قصة أملانيا. أملانيا،  املضيف:
 رجم السؤال إىل اإلجنليزية، مث أجاب الشيخ[فتًحا عظيًما؟ ]وتُ  هللا عليه

كنا يف جولة دعوية يف زيارة إىل أملانيا، باستضافة من   املرتجم لكالم الشيخ:
ستس من ، يف آخر يوم، كان هذا يف شهر أغإحدى املنظمات اإلسالمية هناك

خر يوم، أقمنا أمسية يف أحد املسارح، وكان احلضور حوايل ، يف آ8002العام 
ألف وثالمثائة شخص تقريًبا، بعد أن انتهينا من احملاضرة، وعرَّفنا عن اإلسالم، 

قيقة! وما هو اإلسالم، وقلنا هلم السالم عليكم، نريد أن نذهب، قلت: د
ملرتجم يدخل يف اإلسالم؟ فسأل اجلمهور، وا خلينا نشوف هل فيه أحد يبغى

وقف  أحد يبغى يدخل يف اإلسالم؟ فيقول أول واحديرتجم: باللغة األملانية 
واحد معروف هناك بأملانيا، مشهور عندهم، مصارع،  ،من األملان احلضور

 وقف وقال: أنا أبغى أدخل يف اإلسالم...

شرحها الشيخ، ، فكرة معينة قبلها متهيد مثال، يعين، شيء معنيَّ  هل كان املضيف:
 تكلم عنها؟

أبًدا، كان املوضوع، احلوار، الطرح، فقط عن اإلسالم، وعن  املرتجم لكالم الشيخ:
 هوية الشخص املسلم، فقط، ال أكثر.

 ؟ ما كانت مناظرة؟ ما كانت...؟فقط املضيف:
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ال، ال، ال، الشيخ اآلن ال يذهب إىل أسلوب املناظرات،  املرتجم لكالم الشيخ:
 هي أسلوب ليس ه، فعاًل فعت  ناظرة مع والدي، ملا بدأنا، ما نيقول: أنا جربت امل

باجملدي، لكن انظر ماذا حدث بعد ذلك: عندما أسلم هذا املصارع، جاء 
آخر، مث بعد ذلك بدأت النساء، واألمر متعب، والعدد  رجل آخر، مث آخر، مث

كبري، كل دقيقة يأيت شخص آخر يبغى ُيشهر إسالمه، فقلت هلم، للحضور، 
شهر إسالمه، أن يكون هم ألف وثالمثائة شخص، قلت: من يريد أن يُ و 

مسلًما، بأن يقف، ومن ال يريد أن يدخل اإلسالم جيلس، فقام ألف ومائتان 
ومخسون من احلضور تقريًبا، وبقي حوايل مخسني شخًصا فقط، هم الذين مل 

هروا يسلموا، أما اجلميع اآلخرون، كلهم واحلمد هلل نطقوا بالشهادة وأش
 إسالمهم.

 كم كانت مدة احملاضرة اليت ألقاها؟  املضيف:

كان هناك أربعة حماضرين، واستغرقت حوايل ثالث ساعات   املرتجم لكالم الشيخ:
ونصف تقريًبا، كان هناك حماضرة أبو أنس من تركيا، بيار فوغل، طبًعا هذا 
مالكم مشهور يف أملانيا، هو من املشاهري هناك، نعم، ومسلم، وهلل احلمد، 
وثالث ساعات ونصف فقط كان نتيجتها ألف ومائتني ومخسني شخص 

 .تقريًبا

 ]انتهى موضوع أملانيا[اللهم بارك يف اجلهود يا رب.  ضيف:امل
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 آثار الرتبية على الكذب والغش والدجل يف أملانيا

بالذكر أنه بعدما انتهى نشاط الشيخ يوسف استس _ هداه هللا _ يف  ومن اجلدير
عالمي، اخلداع اإلالغش و  مجاعته على أسلوبه من أملانيا وغادر أهلها، استمرت

 وعلى رأسهم تلميذه ومرتمجه بيار فوغل املالكم سابًقا املشهور من األملان.

يف شوارع أملانيا فهذا هو بيار فوغل على منهج يوسف استس جيمع املسلمني 
إىل  بيار فوغل مجاعة  مث يتجه !ويلق ِّنهم الشهادة فريددوهنا شهادًة مجاعية استسية

 الفيديو بعنوان: ونيوتيوب فريفع

 ]شاهده[ ينطق أكثر يِمن ألف ومخسمائة أملاين بالشهادة!     

 إىل: اخلدعة تمث تدرج

 ]شاهده[)وهو نفس املقطع!(  آالف نصراين! ةأسلم أكثر يِمن ثالث     

 حىت وصل إىل: الدجلو  مث تدحرج الكذب

 ]بديل[ ]شاهده[ آالف شخص!! ةأسلم مخس     

 حسبنا هللا ونجم الوكيل...

  

http://www.youtube.com/watch?v=AfnpWs-cCms
http://www.youtube.com/watch?v=hnkU9eXHbSE
http://www.youtube.com/watch?v=hnkU9eXHbSE
http://www.youtube.com/watch?v=xcorIV-DxBM
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 نصيحة مهمة جدا

إدراك األمور على إىل  إذا تبني لك الواقع _ وفقين هللا وإياكأيها القارئ! 
ليس من أساليب الدعوة إىل والدجل اعلم أن الكذب والغش واخلداع _ ف حقيقتها

_ صلى هللا عليه  إىل خري أبًدا، كما قال النيبهللا أبًدا! والكذب ال يؤدي 
فإن الكذب يهدي إىل الفزور، وإن الفزور  ،إياكم والكذب : )) _ وسلم

 ( ]متفق عليه[. ( يهدي إىل النار!

حون للدعوة ، وال تظننَّهم يصلُ اطف مع الكذابني، وال تنخدعوا للغشاشنيفال تتع
والكذب ُيسقط ثقة الناس  فليس منا! نان غشَّ م  ! فإن ناء والصادقنيم  األُ  إىل دين

األمر أشد، فإنه دين فويف دين اإلسالم  !ويف كل زمان بالشخص يف كل األديان
روى، سمع، ورواية الغشاش ال تُ ال تُ  لصدق ودين اإلخالص، فشهادة املخادعا

 كذاب ومروءته ال تثبت إال بعد التوبة النصوح واالستقامة املشهودة!وعدالة ال

 فإياك إياك أن تنخدع ملن ثبت عليه الكذب كما ثبتت هذه الكاذيب!

يباعد بيننا وبني الكذب والكذابني كما باعد بني املشرق واملغرب! نسأل هللا أن 
 هللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه. ىوهللا أعلم، وصل

 [.3/8/0341كتبه أبو العباس موسى الطويل األمريكي مبحافظة جدة ]
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 عن أخطاء الشيخ يوسف استسجمملة نبذة 

يف هللا فينفي عن هللا صفة التسامح على اإلطالق، ويشبه   قول يوسف استسأما 
، ويشبه كالم هللا املكتوب يف املصاحف بأوراق النقد يف المه باملوسيقى النصرانيةك

عبارة عن القرآن أيدي الناس، ويقول ليس يف املصحف قرآن، وإمنا املكتوب 
وينفي عن هللا القدرة  احلقيقي، ويقول بأن القرآن ال يوجد مكتوبًا يف هذه الدنيا.

 املطلقة، فيذكر بعض األمور يزعم أن هللا ال يقدر عليها.

أما يف التشيع واملذهب فُيثبت املذهب اجلعفري الشيعي ]اإليراين االثناعشرية[ 
 يف ين  الس  أ من أهل السنة على أن التلق ب بويترب مذهًبا خامًسا يصح التعبد به، 

ترك القرآن ]ألن القرآين يرتك السنة![. فال جيوز عنده االنتساب إىل  يستلزمزعمه 
السنة وال إىل السلفية، ويقول بأن السلفية أمر حمدث ابتدعه األلباين يف هذا 

مث يوافق اخلوارج يف ختليد الكذاب _ خاصة ]![ _  يف النار وعدم  العصر.
 ]مع أنه يكذب إىل الدرجة اليت رأيتها![ الشفاعة له.

 عي يف ذلك حبث طويلأما الشريعة واألحكام فينكر حد الردة، ويسخر به، ويدَّ 
إال  ثبت حد الردةومناقشة العلماء، ومل يأت أحد فيما يقول بدليل يُ  وحتري األدلة

بعداوة. ويقول بأن اململكة العربية السعودية ليست دولة إسالميَّة،  ردتهت إذا اقرتن
، وأقرب اليوم دولة إسالمية ال يوجديقول . و بسبب منع النساء من قيادة السيارات
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الدول إىل تطبيق الشريعة هي باكستان. ويقول إذا طُبقت الشريعة اإلسالمية اليوم 
 مع أنه ينكر حد الردة![حقيقة فيقطع أكثر رؤوس املسلمني. ]

، ما ذُكر هنا وما مل يذكر جمموعة يف كتاب مستقل كثرية  وله أخطاء أخرى خمتلفة
ويف موقع باللغة اإلجنليزية خاصة ببيان أخطاء يوسف استس. وبعض ذلك باللغة 

 العربية والفرانسية على الروابط التالية:

 
www.YusufEstesQuran.com 

www.YusufEstesArabic.com 

 

www.YusufEstesFrancais.com 

www.Bakkah.net 
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باللغة اإلجنليزيةمهم  كتاب  

يوسف استساخندع لمن قراءته ينصح ب  

 

 ]اضغط هنا لتنزيل الكتاب[

  

http://yusufestesquran.files.wordpress.com/2012/10/yusuf-estes-and-the-quran-2-0.pdf
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  مدينة ووسلدور  كشف الدجل يف

 ]باللغة اإلجنليزية[

 
 ]اضغط هنا لتنزيل الكتاب[

http://yusufestesquran.files.wordpress.com/2013/12/dusseldorf-1250-exposed-1-1.pdf
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